
 

Protocol Ondernemerschap Academy voor 

groepsbijeenkomsten op besloten locaties 

 

Algemene zaken ten behoeve van de ‘besloten educatie-activiteit’ 

Bewust veilig werken is juist in deze tijd van groot belang. De veiligheid van cursisten, trainers en de 

ondernemer waar we op bezoek zijn, staat voorop. De Ondernemerschap Academy geeft in dit 

protocol voor cursisten de eisen en richtlijnen weer om veilig en efficiënt cursussen te kunnen geven 

in deze bijzondere omstandigheden. De Ondernemerschap Academy en de cursuslocatie doen er 

alles aan om de veiligheid van alle betrokkenen te borgen, maar jij blijft als cursist te allen tijde zelf 

verantwoordelijk voor jouw eigen veiligheid en gezondheid tijdens een cursus.  

Volg de RIVM-richtlijnen op  

We vragen je om de richtlijnen in dit protocol zorgvuldig door te nemen en op te volgen. Voor 

iedereen gelden de algemene RIVM-richtlijnen.  

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). Blijf ook thuis als gezinslid/huisgenoot koorts heeft (vanaf de 38 

C°) en/of benauwdheidsklachten. Als je klachten hebt, neem dan tijdig contact op met de trainers en 

meld je af voor de cursus.  

De trainers die de cursus verzorgen zijn Corona-klachtenvrij en/ of gevaccineerd.  

Het dragen van een mondkapje is verplicht bij alle bewegingen.  

 

Wat kun je verwachten op de dag van de groepsbijeenkomst?  

Om je een beeld te geven van wat je kunt verwachten tijdens de cursusdag, hebben wij alle extra 

(hygiëne)maatregelen op een rij gezet. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.  

➢ Zorg als cursist voor deelname aan de cursus dat je handen gewassen en gedesinfecteerd 

zijn. Er staat een pompje bij ingang van de ontvangst/ trainingsruimte. 

➢ De trainingsruimte is zo ingedeeld dat je 1.5 meter afstand kunt houden 

➢ Indien dit nodig is, is er een looproute aangegeven op de locatie. 

➢ Bij aankomst bij de ingang van de ontvangst/trainingsruimte meldt de cursist zich bij de 

trainer. Cursisten houden ten allen tijde tenminste 1,5 meter afstand van elkaar, ook 

wanneer er meerdere cursisten bij de ingang van de lesruimte staan te wachten.  

➢ Bij binnenkomst zal onze trainer een laatste gezondheidscontrole uitvoeren door de vraag 

aan de cursist te stellen of hij/zij één van de volgende symptomen vertoont: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging (vanaf 38 C°). 

Wanneer één (of meerdere) van deze symptomen van toepassing zijn, dan vragen we de 

cursist de locatie te verlaten.  

➢ Na het betreden van de lesruimte zoekt de cursist gelijk een plaats. Hierbij let hij/ zij erop dat 

er voldoende afstand is van andere cursisten (minimaal 1,5 meter). Tijdens de cursus wordt 

niet zomaar van plaats gewisseld. 



 

➢ De cursist gebruikt uitsluitend zijn/ haar eigen pen en het zelf meegenomen blauwe 

opschrijfboekje (uitgedeeld tijdens de coachingsessie).  

➢ Koffie en thee wordt ingeschonken door 1 persoon (bij voorkeur een van de trainers), die de 

koffie of theekan na gebruik desinfecteert. 

➢ Er wordt gebruik gemaakt van wegwerp servies. Koffie en thee wordt ingeschonken door één 

van de trainers.  

➢ De lunch wordt genuttigd op de eigen cursusplaats om contact met andere cursisten tijdens 

de cursus zoveel mogelijk te voorkomen. De cateraar wordt verzocht om een lunchpakket (of 

gesealde broodjes) te maken per persoon, zodat het eten niet door meerdere handen hoeft 

te gaan. 

➢ Als er een mogelijkheid is om een rondleiding te doen (ter overweging aan de ondernemer) 

dan draagt iedereen een mondkapje en houden we 1,5 meter afstand. 

➢ De werkvormen die we in de middag doen ter verdieping op de thema’s en vraagstukken, 

zijn aangepast op de maatregelen die gelden. De trainer geeft aanwijzingen hoe deze 

uitgevoerd moeten worden.  

➢ Na afloop van de cursusdag neem de cursist alle cursusmaterialen mee (blauwe boekje, pen).  

 

Om de veiligheid van zowel jou als cursist, onze trainer en de medewerkers op de cursuslocaties te 

kunnen borgen, hebben wij de volgende extra maatregelen genomen:  

✓ Iedere cursist heeft voor aanvang van de cursus een gezondheidscheck gedaan bij zichzelf. 

Voor aanvang van de training voert de trainer nog een extra gezondheidscontrole uit.  

✓ Trainers hebben een uitgebreide instructie gekregen over de wijze waarop het protocol in de 

diverse locaties moet worden uitgevoerd.  

✓ De eigenaar en ondernemer waar we op bezoek zijn, heeft in nauwe afstemming met de 

trainers de maatregelen doorgenomen en zorgt dat de cursuslocatie voldoet aan de 

voorwaarden zoals afgesproken.  

✓ Op de cursuslocatie zijn de tafels en stoelen van de cursisten en trainer gereinigd en 

gedesinfecteerd. De toiletgelegenheden zijn voorzien van vloeibare zeep en handdesinfectie 

middelen.  

✓ Als er updates komen op de gemaakte afspraken, worden deze zo snel mogelijk met alle 

betrokken partijen gecommuniceerd. 

 

 


